Publiczna Szkoła Podstawowa Specjalna nr 25
70 – 763 Szczecin
ul. Letniskowa 1

REGULAMIN
XII ARCHIDIECEZJALNEGO PRZEGLĄDU TEATRALNEGO
O TEMATYCE RELIGIJNEJ DLA SZKÓŁ SPECJALNYCH
I STOWARZYSZEŃ OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ
POD PATRONATEM KS. ARCYBISKUP ANDRZEJA DZIĘGI
CEL:
 Przygotowanie uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim i umiarkowanym
do aktywnego włączenia się w pełniejsze przeżycie rekolekcji wielkopostnych;
 Przekazywanie wartości chrześcijańskich poprzez formę krótkich inscenizacji teatralnych (spektakl,
pantomima itp.);
 Umożliwienie dzieciom nabywania umiejętności ekspresyjnego przekazu treści;
 Budzenie poczucia własnej wartości u uczniów z niepełnosprawnością intelektualną;
 Nauka odpowiedzialności i współdziałania w grupie.
ORGANIZATOR: Publiczna Szkoła Podstawowa Specjalna nr 25 w Szczecinie, ul. Letniskowa 1.
Osobą reprezentującą szkołę jest pani dyrektor mgr Grażyna Dziadkowiec.
TERMIN I MIEJSCE KONKURSU:

04.02.2020 r. Publiczna

Szkoła Podstawowa Specjalna nr 25, ul. Letniskowa 1, 70-763 Szczecin

WARUNKI UCZESTNICTWA:
1. W przeglądzie udział biorą:
-uczniowie szkół specjalnych i członkowie stowarzyszeń z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim,
-uczniowie szkół specjalnych i członkowie stowarzyszeń z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu
umiarkowanym.
2. Ocenie podlega stopień samodzielności działań ucznia z pełnym uwzględnieniem jego możliwości
psychorozwojowych.
3. W zależności od możliwości intelektualnych i ekspresyjnych dzieci można wprowadzić narrację w wykonaniu
nauczyciela bądź zapisaną na płycie CD, umożliwiając uczniom przekaz za pomocą ruchu, gestu.
4. Czas trwania przedstawienia – maksymalnie 20 min. (prosimy nie przekraczać limitu czasowego).
5. Dekoracje powinny być łatwe w montażu, stojące.
6. W zgłoszeniach nie będą uwzględniane przedstawienia o charakterze jasełek i tematyce bożonarodzeniowej,
montaż słowno-muzyczny czy przedstawienia teatru kukiełkowego.
7. Opiekunom grup teatralnych proponujemy konkurs na najlepszy scenariusz autorski. Wydrukowany, autorski
scenariusz przedstawienia należy przesłać na adres szkoły w terminie do 21 01.2020 roku.
8. Zgłoszenia zespołów należy przesłać do dn. 23.01.2020r. na adres szkoły:
Publiczna Szkoła Podstawowa Specjalna
ul. Letniskowa 1. 70-763 Szczecin
Informacje na stronie :www.sp25.fr.pl
Pytania proszę kierować na adres: danuta.gralczyk@wp.pl numer tel. 501306594
PRZEWIDYWANE NAGRODY:
Dla najlepszych zespołów, najlepszego aktora oraz za najciekawszy scenariusz autorski
 zdobywcy miejsc I- III zaproszeni są na Finał Przeglądów.
Organizatorzy

KARTA ZGŁOSZENIA
NA XII PRZEGLĄD TEATRALNY O TEMATYCE RELIGIJNEJ DLA SZKÓŁ
SPECJALNYCH I STOWARZYSZEŃ
ARCHIDIECEZJI SZCZECIŃSKO-KAMIEŃSKIEJ
POD PATRONATEM ARCYBISKUPA ANDRZEJA DZIĘGI

Dziękujemy bardzo za wpisanie wszystkich danych drukowanymi literami.
Instytucja patronująca: adres szkoły, numer telefonu
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
imię /w pełnym brzmieniu/ i nazwisko dyrektora
.......................................................................................................................
2. Imię, nazwisko, telefon, adres e-mailowy opiekuna grupy.
............................................................................................................................
............................................................................................................................
3. Repertuar /tytuł, autor scenariusza, czas trwania przedstawienia/.
............................................................................................................................
............................................................................................................................
4. Nazwa grupy
..........................................................................................................................
5.
Na terenie jakiej parafii znajduje się szkoła? /patron parafii, adres, imię i
nazwisko ks. proboszcza, telefon/.
....................................................................................................................................
..........................................................................................................................
5.
Członkowie grupy /imię i nazwisko, klasa, rola w inscenizacji, stopień
niepełnosprawności intelektualnej/.
1. .....................................................................................................................
2. .....................................................................................................................
3. .....................................................................................................................
4. .....................................................................................................................
5. .....................................................................................................................
6. .....................................................................................................................
7. .....................................................................................................................
8. .....................................................................................................................
9. .....................................................................................................................
10. .....................................................................................................................
11. .....................................................................................................................
12. .....................................................................................................................
13. .....................................................................................................................
14. .....................................................................................................................
15. .....................................................................................................................
16. …………………………………………………………………………….
1.

